
Moi drodzy witajcie :-) Moje propozycje zajęć dla Was na ten tydzień to: 

Układanki lewopółkulowe
W pliku "do kolorowowania"  znajdziecie  propozycję  układanki  –  kolorowanki.  Koła, 

kwadraty czy trójkąty pokolorowane częściowo na czarno. Waszym zadaniem jest oczywiście 
odwzorowanie zgodnie ze wzorem. 

Ważne by pamiętać, że kolorujemy w taki sam sposób jak czytamy czyli rzędami z góry  
na dół od lewej do prawej.

Na  końcu  są  czyste  arkusze  byście  mogli  przygotować  swoje  wersje  układanki  – 
kolorowanki dla rodzeństwa czy samych siebie :-)

Zabawa sensoryczna
Potrzebujcie:  ryż,  gorąca  woda,  miseczki,  kolorowe  bibuły  (ilość  i  kolory  zależą  od 

Was), sitko, papierowe ręczniki.

Przygotowanie ryżu: 
Do  miseczek  wrzucamy 
porwane  lub  pocięte 
kawałki bibuły. Im więcej, 
tym  bardziej  intensywny 
kolor.  Zalewamy  gorącą 
wodą  i  czekamy  aż 
wystygnie.  Wody 
wlewamy mniej więcej do 
połowy  naczynia.  Kiedy 
woda  jest  już  letnia  to 
wsypujemy  3/4  ryżu 
(minimalnie zwiększy on 
swoją  objętość).  Jeżeli 
chcemy mieć pewność, że 
ryż  nie  będzie  brudził 
podczas  zabawy  to 
wlejmy  łyżkę  alkoholu.  Ryż  powinien  się  farbować  maksymalnie  do  30  minut.  Następnie 
przelewamy przez sitko i rozkładamy bardzo cienką warstwę na papierowych ręcznikach do 
wyschnięcia (najlepiej na noc).

Tak przygotowanym ryżem można rozpocząć zabawę :-) Ogranicza Was tylko wyobraźnia.

Można wysypać na tacę lub pokrywę od pudełka i pisać 
w nim cyfry, literki,
można  ukryć  w  misce  ryżu 
małe przedmioty (np. klocki 
lego) szukać ich i przeliczać 
je,
czy  wypełniać  ryżem 
kontury  narysowanego 
obrazka, smarując wcześniej 
go  klejem  typu  "magic" 

otrzymamy piękną ozdobę pokoju.

A na Święto flagi obchodzone 2 maja można przygotować 
polską flagę w słoiku lub w butelce.



Maj  jest  miesiącem  szczególnym  w  historii  Polski.  W  pierwszych  trzech  dniach  maja 
obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 maja - zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W związku z tym zachęcam do obejrzenia filmu o symbolach narodowych
link: https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&feature=youtu.be

Odpowiedzcie później na pytania 
• Jak nazywa się nasza ojczyzna?; 
• Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce?;
• Jak wygląda godło Polski?; 
• Jak wygląda flaga Polski?

Święto 2 maja
W pliku "kodowanie święto maj" czeka znana Wam plansza do kodowania z instrukcją. 

Tym  razem  będziecie  kolorować  na  czarno,  biało  i  czerwono.  Co  powstanie?  Spróbujcie 
zgadnąć i sprawdzcie czy mieliście rację :-)

Powodzenia,
p. Ania Ziółkowska


